
 

Z á p i s  
 z jednání kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Kontrolní výbor ( KV) 

Konaného dne  17.7.2015 v 16,00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice 

 

 

Přítomni:  

• Jaroslav Růžička 

• Petr Panaš 

• Ladislav Kudrna 

• Hana Mráčková 

• Martin Legnavský 

 

Omluveni:  

• Zdeněk Dušek 

• Filip Hrbek 

• Helena Lexová 

• Petr Hošek 

• Jana Koňaříková 

 

Jednání řídil : Jaroslav Růžička 

Program:  

1. Úvod 
2. Kontrola vyplývající ze zákona 
3. Různé 

 

Ad1)  

Na základě požadavku člena/ky KV v případě naléhavé potřeby upozorňovat na emaily 
ohledně KV i formou sms.  

Právní výklad k podnětu zastupitele byl dohledán z veřejně dostupných zdrojů, nebyl tedy ze 
strany Města Litoměřice ani ze strany členů pracovního týmu hrazen.  



Plnění úkolů a usnesení viz. různé – informace předsedy KV o  plnění plánu činnosti KV pro 
I. a II. pololetí.  

Na jednání jsou přítomni pouze 4 členové KV, KV v tuto chvíli není usnášeníschopný.  

Podněty člena vzaty na vědomí s tím, že vzhledem k neusnášeníschopnosti KV budou 
projednány na následujících jednáních KV.  

Pro:4 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Ad2) 

16:45 Příchod M. Legnavského, KV je usnášeníschopný. 

KV završil kontroly vyplývající ze zákona za 1. pololetí 2015.  

KV ustanovil tým J. Růžičky a M. Legnavského ke kontrole usnesení RM ze dne 14. 5. 2015 
č. 455/16/2015. 

KV ustanovil tým M. Legnavského a L. Kudrny ke kontrole činnosti Letopisecké komise při 
RM ZM Litoměřic, včetně ověření gesce působnosti KV. 

KV ustanovil tým M. Legnavského a P. Panaše ke kontrole dodržování zákona ze strany FV 
při ZM Litoměřice, včetně ověření gesce působnosti KV. 

Na základě kontroly RM ze dne 25. 6. 2015 KV shledává, že výběrové řízení i uzavřená 
nájemní smlouva jsou v pořádku, nicméně doporučuje, aby RM do v budoucnu uzavřených 
smluv zakomponovala nabídku vítězného uchazeče, pokud tato převyšuje 50% hodnotících 
kritérií.    

Při kontrole RM ze dne 11. 6. připomínka, proč bod navrhoval člen RM, který dotčenou 
oblast nemá ve své gesci. Každý člen RM může ovšem podávat návrhy ke všem 
projednávaným bodům, stejně jako může body na jednání RM navrhnout.  

Pro: 5 proti:0 Zdržel se: 0 

Ad3) 

Ústní informace předsedy KV o splnění plánu činnosti KV pro I. pololetí 2015 a o schválení 
plánu činnosti KV pro II. pololetí ze strany ZM Litoměřice dle návrhu KV. 

V rámci zveřejněné verze zápisu z 5. jednání KV došlo k chybám, je nutné je opravit 

KV se usnesl na termínu příštího jednání KV dne 9. 9. 2015. 

Pro: 5 Proti:0 Zdržel se: 0 

Zapsal: Jaroslav Růžička  

 


